
  Україна славиться красунями 

здавна. Їм у всі віки були 

притаманні неповторна врода, 

світлий розум, працьовитість, 

багата фантазія і, звичайно ж, 

велика шана, любов і повага 

до рідного краю. 

У давнину в Україні існував 

обряд «водіння тополі» Серед 

дівчат обиралася дівчина – 

«тополя». Обрану «тополю» 

прикрашали намистом, 

різнокольоровими стрічками, 

барвистими хустками і з 

піснями водили селом.  10 

квітня Козацька республіка 

зібралися на щорічний конкурс 

«Свято Тополі. Панянка року-

2019», щоб обрати ту єдину 

дівчину, яка буде символом 

краси та весни у нашій школі!  

В ИПУС К  8  

Свято Тополі Панянка року 

Свята та події у світі 

1 квітня —                       

100 років з дня 

народження 

О.Гончара;  

4 квітня  —                        

День створення       

НАТО;  

 6 квітня  —                              

Всесвітній день 

мультфільмів;                                                                

7 квітня  —                              

Всесвітній день 

здоров'я;  

11 квітня  —                                

Міжнародний день 

визволення в'язнів 

фашистських 

концтаборів; 

12 квітня —                      

Всесвітній день авіації і 

космонавтики; 

18 квітня —                      

День пам'яток  історії               

та культури; 

21 квітня —                                  

День довкілля; 

                                                                

22 квітня  —             

Всесвітній день книги 

та авторського права; 

26 квітня —                         

День Чорнобильської 

трагедії. Міжнародний 

день пам'яті 

радіаційних жертв і 

катастроф ; 

Квітень 2019 

Голос Козацької ради 

Сьогодні у випуску: 

Свято Тополі.                 

Панянка року 

1 

Свята та події    1 

Гуморина 1 

Акція «Серце до серця» 2 

Зелена толока 2 

 

 

День ЦЗ    2 

 

 

 

День ЦЗ 2 

Панянки  презентували  себе, свої 

захоплення, таланти, демонстрували 

авторський костюм в українському стилі, 

кружляли у весняному танку, вплітали 

волосся у коси, змагалися у майстерності 

пришивання ґудзиків.  

Суддівська колегія на чолі з директором 

школи Фофановим В.А., визначила номінації 

панянок:  

«Панянка року», «Натхнення» -  Петренко 

Катерина (10 клас, класний керівник 

Кирпенко М.О.);  

«Вишуканість» - Усенко Марина Петренко 

Катерина (10 клас, класний керівник 

Кирпенко М.О.);                                        

«Оригінальність» - Глушко Анна (10 клас, 

класний керівник Кирпенко М.О.);                                         

«Господиня», «Перлина глядатських симпатій» 

- Ткачук Анастасія             ( 9 клас, класний 

керівник Срібний 

С.Л.) 

«Грація», 

«Чарівність» -  

Нестеренко Юлія ( 9 

клас, класний 

керівник Срібний 

С.Л.) 

Вітаємо наших 

панянок! Нехай щастить у житті, чистих рос, 

мудрої думки, краси і нев’янучої вроди. 

Авторський  склад: 

Зайцева В.О. 

Бейкун Л.П.  

Фофанов В.А. 

Ядрич К. 

Каплін В. 
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У нашій школі пройшов 

день здорового сміху, 

відбулася традиційна 

гуморина «На хуторі 

близь Кохнівки—2019» 

для учнів 8-10 класів. У 

Гуморині взяли участь три 

команди: "Веселі 

кабанчики"   8 клас ), 

"Драйвові" ( 9 клас), 

"Дзвінок не для вчителя"    

(10 клас).  

молодь 

робити 

добрі 

справи на 

користь 

міста. 

19 квітні 

учні 6 та 7 

класів 

взяли участь у легкоатлетичних змаганнях 

з чотириборства “Дружба” пам'яті 

Смородського І.Ю. серед збірних команд 

19 квітня молодь 

міста вийшла на 

еколого-просвітницьку 

акцію "Зелена толока" 

в Придніпровському 

парку. Учні та студенти 

закладів освіти 

зібралися на 

генеральне 

прибирання свого улюбленого куточка 

відпочинку. До акції долучилися учні ЗОШ 

№24 .Головною метою толоки є навчити 

навчальних закладів 

середньої освіти міста. Учні 

змагались з бігу на 100 м, 

С ТР.  2 

Акція «Серце до серця» 

Гуморина «На хуторі  близь Кохнівки» 

Зелена толока  

організовано збір макулатури на 

суму 400 грн. Загалом у цьому 

році  було зібрано 2237 грн. 

Фінал акції  пройшов на головній 

площі нашого міста 4 травня. 

Учні разом з учителями та 

батьками долучилися до 

благодійних заходів, ініційованих 

ГО Молодіжний Парламент 

кременчука: флешмобу “Живе 

серце”, пробігу, ярмарки. 

На благодійному ярмарку учні 

разом з батьками зустрічали 

гостей смаколиками та 

виробами ручної 

роботи заради 

дитячих сердець. 

Їм вдалося 

зібрати 1740 

гривень. Цього 

року зібрані 

кошти  будуть 

спрямовані на 

закупівлю 

медичного 

обладнання, 

необхідного для 

допомоги 

новонародженим дітям із серцевими недугами. Цю 

апаратуру буде встановлено в пологовому будинку 

На початку квітня вже 

традиційно стартувала 

щорічна акція 

Всеукраїнського  благодійного 

фонду «Серце до серця». 

Шкільна громада розпочала  

акцію з флешмобу «Дитяче 

серденько живи».  

Під керівництвом Ткачук 

Анастасії активно працювала 

школа волонтера. Учні разом 

з учителями активно 

працювали над збором 

коштів до благодійної 

скриньки. Крім того було 

Дружба  

Колектив Кременчуцькоі школи № 24 26.04.2019 брав 
активну участь у всіх запланованих заходах: зборах командного 
складу, загальних зборах, уроках пам'яті “Гірчить Чорнобиль”, 
військово-спортивній естафеті, об'єктових навчаннях особового 
складу з відпрацювання дій при евакуаціі, наданні першоі 
домедичноі допомоги, захисті органів дихання, гасінні пожеж . 
За підсумками проведення Дня ЦЗ найактивніші учні та 
працівники відзначені грамотами.  
Провідний фахівець ВЦЗ Кременчуцького міжрайонного 
Управління ГУ ДСНС Украіни в Полтавській області Сушко Ірина 
Юріївна ознайомилась з організацією та проведенням заходів, 
обов'язковою документацією, поспілкувалась з колективом та 
за результатами оцінила його діяльність на “Відмінно”. 

Пам¹ятаємо про героів-чорнобильців! 

Іх імена мають бути навічно закарбовані в пам'яті людства! 

Директор школи Фофанов В.А.  

 Учасників чекала нелегка 

боротьба у конкурсах "Візитка", 

"Музичне домашнє завдання", 

"Розминка".  І місце посіла 

команда  "Драйвові", ІІ місце - 

команда "Дзвінок не для вчителя", 

ІІІ місце - команда "Веселі 

кабанчики". Гуморина зарядила 

шкільну громаду весняним 

настроєм та позитивними 

емоціями.  

День ЦЗ 


